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Beslissing op het namens de VvE Wilhelminaveste ingediende bezwaarschrift tegen het
verlenen van uitstel van de start van de werkzaamheden van de aan Wok Weert verleende
omgevingsvergunning d.d. 6 juni 2014 en het afzien van de invordering van een
verbeurde dwangsom.

ADVIES

Besluiten om:
1. de bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren voor zover deze zien op het verlenen van
uitstel van de werkzaamheden van de aan Wok Weert verleende omgevingsvergunning

dwangsom in stand te laten
(conform bijgevoegde conceptbrieven en conceptbesluit).

TOELICHTING
Relatie met voriq voorstel :

Geen.

Algemeen:
In uw vergadering van 16 december 2014 heeft uw college ingestemd met het verlenen
van uitstel van de werkzaamheden van de aan Wok Weeft bij besluit d.d. 6 juni 2014
verleende omgevingsvergunning tot uiterlijk 23 maart 2015. Daarnaast heeft uw college in
die vergadering besloten af te zien van het invorderen van een verbeurde dwangsom. Uw
collegebesluit is bij brief d.d. 19 december 2074 bekendgemaakt aan Wok Weert en een
afschrift hiervan is verzonden naar de bestuurder van de VvE Wilhelminaveste. Hiertegen

d.d. 6 juni 2Ol4;
2. de bezwaren voor het overige ontvankelijk en ongegrond.te verklaren en
3. het bestreden bes uit dat ziet op het afz en van de invordering van een verbeurde
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is namens de VvE Wilhelminaveste bij e-mail d.d. 23 december 2014 een bezwaarschrift
ingediend.

Voorgesteld wordt om:
1. de bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren voor zover deze zien op het verlenen

van uitstel van de werkzaamheden van de omgevingsvergunning d.d. 6 juni 2OI4;
2. de bezwaren voor het overige ontvankelijk en ongegrond te verklaren en
3. het bestreden besluit dat ziet op het afzien van de invordering van een verbeurde

dwangsom in stand te laten.

Argumenten:
Verwezen wordt naar bijgevoegd conceptbesluit.

Kanttekeningen:
Geen

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDIIAVING)
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Rechtbank Limburg en
een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Limburg.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN
Beorotinqspost:
Niet van toepassing.

Beschikbaar bedraq:
Niet van toepassing.

coM M u NrcATr E/ PARTICI PATIE
Voor wie is dit advies van belang?:
.!. Overigen (bijv. afzender/aanvrager)
Nadere specificatie: Niet van toepassrng.

* Niet van toepassing
Nadere specificatie: Niet van toepassrng.

:

.8. Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET
Intern

Extern:

BIJLAGEN
Ooenbaar:
Beslissing op bezwaar en brieven aan Wok Weeft en reclamant.

Niet-ooenbaar:
Niet van toepassing
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